
 
 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 

37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 

16/2013 и 91/2013) и член 11 од Правилникот за утврдување на постапка за определување на 

месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на 

рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република  

Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011, 181/2011 и 164/2012), Управниот 

одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 18 јули 2013 година  донесе 

 

Одлука  

за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој 

здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени 

лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2013 година 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што 

вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната 

здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на 

товар на Фондот во 2013 година (број 02–23823/26 од 27 декември 2012 година и број 02–8751/2 од 

29 јуни 2013 година), во членот 1 во табелата се вршат следните измени: 

 

Кај редниот број 66  - „ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ“ од Велес, во колоната 5, бројот „76.000“ се 

заменува со „84.000“. 

Кај редниот број 80  - „ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС“ од Велес, во колоната 5, бројот 

„218.000“ се заменува со „272.000“. 

 

Кај редниот број 236  - „ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО“ од Куманово, во колоната 5, 

бројот „236.000“ се заменува со „473.000“. 

 

Кај редниот број 526  - „ПЗУ АПТЕКА НАРИС СКОПЈЕ“ од Скопје, во колоната 5, бројот 

„79.000“ се заменува со „131.000“. 

 

Кај редниот број 539  - „ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ“ од Скопје, во колоната 5, 

бројот „154.000“ се заменува со „308.000“. 

 

Кај редниот број 655  - „ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК ТЕТОВО“ од Тетово, во колоната 5, бројот 

„124.000“ се заменува со „212.000“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 2013 година. 

 

Број: 02 – 9769/                  УПРАВЕН ОДБОР 

18 јули 2013 година                  Претседател, 

Скопје                                                                                               Ангел Митевски 
 

 


